
EDITORIAL: Gestão da Mudança

Num mundo corporativo e cada vez mais dinâmico e competitivo, as organizações necessitam  
de soluções que agreguem valores e as tornem mais sólidas perante mudanças e inovações. 
Neste cenário por vezes turbulento de alteração de padrões, surge a necessidade de minimizar 
os riscos decorrentes das ações e decisões diariamente levadas a efeito. É assim importante 
possuir capacidade de lidar com as mudanças externas ou internas, transformando sempre 
que possível uma mudança numa oportunidade. É neste contexto que a gestão da mudança 
assume uma importância significativa. Trata-se de uma ferramenta que apoia a gestão de um 
serviço ou organização, na difícil tarefa de implementar alterações na cultura da organização, 
alterações “estruturais”, “processuais” e alterações no “mindset” das pessoas. Essas mudan-
ças podem ser de processos, mudança de colaboradores, administrativas ou tecnológicas.
O referencial do sistema de gestão da qualidade NP EN ISO 9001: 2015 vem reforçar e posi-
cionar a gestão da mudança, tornando explícita a necessidade de planear e refletir sobre as  
mudanças a introduzir. Este “novo olhar” vem ajudar a construir um caminho sólido e estrutu-
rado, assente em decisões concertadas e conscientes, retirando a impulsividade nas decisões 
do dia a dia, ou a falta destas, que normalmente incrementam custos e atrasos no desenvolvi-
mento. As mudanças são importantes considerar, mas necessitam de análise, reflexão e acima 
de tudo uma abordagem consciente aos riscos versus benefícios dessa mesma mudança.
Estou certa que as organizações que tiverem a flexibilidade e espírito de encarar a gestão da 
mudança como uma ferramenta de gestão alavancada à oportunidade de melhoria, irão man-
ter a competitividade, a sobrevivência e reforçar o caminho do sucesso.

“Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas a mais sensível à mudança”  

Charles Darwin 
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PRODuTOs quíMIcOs uTILIzADOs nA InsTITuIçãO
O 1.º semestre de 2017 fica marcado pela atualiza-
ção das fichas técnicas e de dados de segurança 
dos 184 produtos químicos utilizados. Este trabalho 
traduziu-se na análise detalhada de 368 documentos. 
O compromisso da Instituição com o meio ambiente 

está sempre presente, e para dar continuidade a este, o departamento de 
qualidade, ambiente e segurança, verifica e analisa criteriosamente todas 
as fichas técnicas e de segurança de todos os produtos químicos, ava-
liando a necessidade de ajustes nas metodologias de trabalho e postos 
de trabalho, assim como tenta salvaguardar a sua utilização segura. É 
preocupação constante dos técnicos nesta análise, a verificação do im-
pacto da utilização de cada produto químico. Estas ações surgem para 
minimizar eventuais danos colaterais da utilização desses mesmos produ-
tos nos colaboradores e no ambiente. Sempre que se justifica, os técnicos 
alertam para a compra e utilização do produto químico, sugerindo vias 
alternativas, com o objetivo de potenciar o benefício no binómio qualidade/
impacto ambiental.

Ficha de dados de segurança
Permite identificar se existem agentes químicos 
perigosos nos produtos utilizados e ajuda a ava-
liar os riscos para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores decorrentes da utilização desses 
agentes. Todo e qualquer fabricante, importador e/
ou distribuidor, aquando da entrega de uma subs-
tancia perigosa ou mesmo antes, deve enviar ao 
utilizador uma ficha de dados de segurança, con-
tendo as informações necessárias à proteção da 
pessoa e do ambiente. As informações constantes 
da ficha de dados de segurança devem estar redi-
gidas na língua oficial do Estado Membro em que 
se situa o local de trabalho. Uma ficha de dados de 
segurança para ser completa tem de compreender 
16 campos obrigatórios com informação relevante.

Ficha técnica
Orienta o profissional sobre a utilização adequada 
a dar ao produto químico, concentração e aplica-
ção, assim como os materiais com que o respetivo 
produto é compatível na sua utilização.

LAvAnDARIA: EFIcIêncIA, susTEnTAbILIDADE EcOnóMIcA E AMbIEnTAL 

A Santa Casa de Misericórdia de Vila 
do Conde tem organizadas lavanda-
rias em todos os Centros Sociais, 
possuindo também uma lavandaria 
Central, localizada na Unidade Hos-
pitalar. 
A lavandaria central concentra um 
elevado fluxo de roupas diário, com 
níveis de contaminação diferencia-
dos. O objetivo desta lavandaria é 
desenvolver um trabalho de qualida-
de, fiável, assegurando a desinfeção 
e a eficiência da lavagem e, cumula-
tivamente, ser uma lavandaria mais 
ecológica. Para o efeito, a Instituição 
envolveu dois grandes parceiros e 
fornecedores, concorrentes entre si, 
neste desafio: a empresa Diversey e 
a empresa Proquímia, para testar e 
validar um processo de lavagem efi-
ciente e em simultâneo económico e 
amigo do ambiente. Estes testes já 
começaram a decorrer durante o ano 
de 2017, sendo que em cada semes-
tre a gestão dos programas e produ-
tos da lavandaria foi delegada em 
cada um dos parceiros, para testes, 
com a supervisão da equipa do De-
partamento da Qualidade, Ambiente 

e Segurança, em conjunto com a 
gestão de topo, a Diretora e Respon-
sável do Serviço da lavandaria e a 
equipa operacional da lavandaria. 
Nos primeiros 6 meses do ano to-
dos os elementos envolvidos neste 
estudo tiveram consciência dos re-
flexos positivos das mudanças intro-
duzidas, pelo impacto na qualidade 
global do serviço, redução de água, 
diminuição da carga química nas 
roupas, entre outros aspetos impor-
tantes.  
Aguardamos assim com expectativa 
o final do ano, para concluir acerca 
deste estudo e daqui retirar mais 
uma experiência sustentada e re-
levante para a tomada de decisões 
acerca do futuro desta lavandaria, 
preparando o caminho da mudança, 
a ser necessário, de forma sustenta-
da e consciente.

A Eco-etiqueta europeia distingue os produtos que 
cumprem os requisitos mais exigentes de funciona-
mento e qualidade ambiental.
A Eco-etiqueta europeia - a Flor - é um valor acres-
centado e representa uma grande vantagem no 
cada vez mais amplo mercado de produtos e ser-
viços ecológicos. A Flor é o símbolo que garante o 
cuidado com o meio ambiente.
Para que um produto seja distinguido com a Flor 
deve passar rigorosos controlos de qualidade 
acreditados por um organismo público competente 
e independente.
Todos os produtos que consumimos têm influência 
direta sobre o meio ambiente e a utilização de pro-
dutos com Ecolabel pode limitar este impacto mais 
do que outros. Para analisar os efeitos de um pro-
duto sobre o meio ambiente, é necessário conhe-
cer as etapas do seu ciclo de vida e do processo 
de reciclagem. Desta maneira, podemos definir um 
produto que otimize o consumo de recursos natu-
rais e reduza a deterioração do meio ambiente.
Um Eco Produto é um produto que tem um impacto 
reduzido sobre o meio ambiente ao longo de todo 
o seu ciclo de vida, desde a extração das matérias-
-primas até à sua eliminação final.

Eco-etiqueta europeia

vALORIzAçãO DE REsíDuOs: AnO 2016
Findo 2016, o Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança, balanceou uma vez mais o impacto da produção de 
resíduos produzidos na Instituição. Foi comunicado ao SILiAmb, plataforma informática do sistema integrado de licen-
ciamento da Agência Portuguesa do Ambiente, a produção de resíduos no ano de 2016, assim como o destino dado a 
todos os resíduos produzidos durante o ano.
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, pelo 
tipo de serviços que desenvolve, assim como pelo tipo 
de atividades profissionais que alberga, é já um médio 
produtor de resíduos. Este departamento está atento à 
valorização dos resíduos como prioridade, realizando 
uma procura contínua de parceiros nesta área. Seis 
dos sete tipos de resíduos que são contabilizados, são 
valorizados, acrescentando valor económico à sua saí-
da da Instituição. Apenas os resíduos hospitalares têm 
custo associado ao seu tratamento, sendo esta uma 
parcela quase já equivalente aos demais resíduos pro-
duzidos, conforme se pode analisar no gráfico 1.

Além destes resíduos contabilizáveis, são produzidos resíduos que, embora não sejam contabilizados, são tratados de 
forma a diminuir a pegada ecológica, pois em todos os serviços são separados os plásticos, cartão e resíduos orgânicos 
dos resíduos indiferenciados. Como parceiro nesta separação e triagem está a Câmara Municipal de Vila do Conde, que 
assegura com outros seus parceiros o destino final seguro a dar aos resíduos.

Gráfico 1 - Quantidade de resíduos com valorização



A Si, que é colaborador desta Instituição, pergunte no seu centro ou serviço pelo plano de ação, 
resultante da consulta aos trabalhadores para conhecer as medidas diligenciadas.
Esteja ainda atento aos riscos profissionais que a Sua atividade profissional acarreta, solicitando sempre esclare-
cimento de todas as informações dadas na sua avaliação de risco que possam parecer menos claras. 
Tire todas as suas dúvidas e exponha sempre o seu ponto de vista, quando não concordar com alguma informa-
ção. O responsável pelo serviço irá esclarecê-lo, e sempre que não reúna as informações técnicas necessárias irá 
pedir a colaboração ao Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança.
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EMERGêncIA: FORMAçãO EM EMERGêncIA E sIMuLAcROs
Durante este semestre foi dada formação em emergência à equipa de cola-
boradores do Centro Social em Macieira da Maia. Estes colaboradores já não 
são aprendizes nesta área, contando já com a 4.ª edição de reciclagem de 
conhecimentos. 
Como já tem sido habitual, a formação culminou com um simulacro em emer-
gência.
A simulação visou testar a reação dos colaboradores, crianças e famílias num 
incêndio deflagrado no quadro elétrico principal no hall de entrada, no horário 
de entrega das crianças no centro.
Ficaram uma vez mais registados os momentos na memória dos participantes 
e em fotografia e feito um balanço das situações a melhorar e corrigir.
A evacuação foi feita ordeiramente, tendo os profissionais das salas com 
crianças mais pequenas, mais alguma dificuldade na organização e coorde-
nação da evacuação. O CATL foi a primeira sala a chegar ao ponto de encon-
tro e o berçário/ 1 ano, a última, sendo que na sala de 1 ano estava a faltar 
uma colaboradora ao serviço. A evacuação total do edifício foi realizada em 
03’28’’28’’’.
Mais uma vez foi demonstrado pelas equipas a prontidão, zelo e rigor na 
evacuação.
Como Delegada de Segurança da Santa Casa de Misericórdia de Vila do 
Conde senti uma vez mais o dever cumprido pela excecional equipa que en-
carou com seriedade e profissionalismo todo o exercício, e deu asas a mais 
esta ação simulada.

Odete Cunha
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cOnsuLTA AOs cOLAbORADOREs EM MATéRIA DE HsT E AvALIAçãO DE RIscOs PROFIssIOnAIs
Foi mais uma vez cumprido o calendário estabelecido para a consulta aos colaboradores em matéria de Higiene e 
Segurança no Trabalho.
Atendendo ao elevado número de serviços e de profissionais da Instituição, o meio privilegiado para a consulta foi o 
inquérito. Responderam a este inquérito 363 colaboradores dos 640 colaboradores consultados (taxa de participação 
de 60,0%), estando representados nesta consulta 10 serviços da Instituição.
A opinião dos colaboradores foi medida, conforme se pode verificar no gráfico abaixo.

Fig. 1 a 7 - Invervenção, evacuação, concentração e controlo

O simulacro realizado no passado dia 3 de Julho teve como objetivo preparar todos os cola-
boradores e utentes para uma potencial situação de risco (incêndio). Através desta simulação 
os colaboradores puderam colocar em prática o plano de emergência previamente elaborado, 
detetando falhas e oportunidades de melhoria na ação de cada colaborador.
O simulacro permitiu ainda o manuseamento dos instrumentos de apoio ao combate de in-
cêndio, como os carretéis, levando assim a uma maior facilidade na utilização dos mesmos.
No que diz respeito aos utentes, a realização do simulacro revelou-se pertinente pois permitiu 
uma melhor preparação das crianças para este tipo de situações, explicando-lhes o que devem 
fazer e acalmando-as durante a ação.
Os pais também foram envolvidos neste simulacro, uma vez que este foi realizado na hora de 
receção das crianças, permitindo-lhe observar o desenrolar da situação e tomar consciência 
dos procedimentos adotados pela instituição aquando destas situações.

Centro Social em Macieira

“Foi importante para os colaborado-
res, para saber como lidar com um 
incêndio, saber como usar o carretel, 
contribuindo para a segurança das 
crianças.”

Paula Dias

“O simulacro serviu para saber o que 
cada um deve fazer quando há uma 
emergência. Achei que correu bem.” 

Maria Maia

“A importância dos simulacros, e deste em particular, 
vem reforçar os conhecimentos sobre como atuar em 
situações de emergência. Serve também para inte-
ragir com os colegas e ter um melhor conhecimento 
de como o grupo funciona, como cada um reage às 
diversas situações que vão ocorrendo. O simulacro 
decorreu dentro da normalidade, tendo as crianças 
seguido com facilidade as instruções que lhes foram 
facultadas.” 

João Vieira

Desta consulta aos colaboradores, do histórico dos acidentes de trabalho por área profissional e da avaliação de riscos 
por atividade profissional e serviço em que essa mesma atividade é desenvolvida, foram atualizadas todas as avaliações 
de riscos aos postos de trabalho por setores de atividade e serviço, tendo sido desenvolvida a matriz de risco e calculada 
a prioridade de intervenção, tendo em consideração a probabilidade da ocorrência e a severidade da mesma.
A avaliação de riscos sofreu este ano uma alteração, que se prende com a responsabilização dos responsáveis de serviço 
e dos próprios colaboradores em assegurar boas condições de trabalho e de trabalharem em conjunto com o departa-
mento de qualidade, ambiente e segurança na minimização e controlo dos riscos. 
Quer a consulta aos colaboradores em Segurança, quer a avaliação de riscos tem sido anualmente cumprida, sendo 
sempre sugeridas ações pelos técnicos do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, com vista a contribuir 
para a melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores.

Gráfico 2 - Resumo geral da consulta aos colaboradores em matéria de higiene e segurança no trabalho
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AuDITORIAs InTERnAs - cAsA DA cRIAnçA, cEnTRO sOcIAL EM MAcIEIRA E cEnTRO DE APOIO E REAbI-
LITAçãO PARA PEssOAs cOM DEFIcIêncIA
Para avaliar o impacto dos sistemas de gestão da qualidade implementados, foram realizadas auditorias internas a 
algumas das respostas sociais certificadas no 1.º semestre deste ano. 
Nestas auditorias foi avaliada a preparação dos respetivos serviços para a transição de 2018 do referencial Equass 
Assurance.
O teste foi rigoroso, tendo absorvido as equipas, que se empenharam em responder a cada critério e indicador do novo 
referencial. 
Foi percetível neste teste ao sistema, que ainda existe um bom caminho a percorrer para alcançar os desafios desta 
atualização do referencial de gestão da qualidade.  No  final, avaliado o resultado do exercício, as equipas de profis-
sionais mostraram-se dispostas a dar o seu melhor neste caminho de melhoria contínua, para alcançar com sucesso a 
renovação da certificação por este referencial mais adaptado, mais ambicioso, mais metódico, mas também mais justo.
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PLAnEAMEnTO DOs sERvIçOs: InOvAçãO nA GEsTãO DAs TAREFAs
O planeamento dos trabalhos a desenvolver é fundamental para definir e priorizar as atividades de acordo com o seu 
impacto nos resultados pretendidos e nas necessidades dos vários centros e serviços, assegurando assim a continuidade 
dos sistemas de gestão da Qualidade.
Um bom planeamento do trabalho permite aumentar a eficiência e em simultâneo a produtividade, traduzindo-se numa 
maior satisfação dos vários “stakeholders”, mas principalmente utentes e colaboradores. Por outro lado, leva a um maior 
controlo dos processos e do trabalho realizado, minimizando erros e situações não conformes.
Estando conscientes desta necessidade, e de forma a garantir a produtividade do departamento nas suas várias valên-
cias, assegurando resposta às necessidades dos centros e serviços da Instituição, o departamento da qualidade, ambien-
te e segurança tem vindo a procurar ferramentas de gestão de tarefas e planeamento fáceis de utilizar e que sejam uma 
forma de definir responsabilidades, prazos e verificar o estado das ações definidas.

AvALIAçãO DA sATIsFAçãO DAs PARTEs InTEREssADAs
Durante o ano de 2016 foi avaliada, através de inquérito, a satisfação para com os serviços/ prestação da Instituição de 
todas as partes interessadas da Instituição:

- 6 partes interessadas são transversais a 
toda Instituição (fornecedores, parceiros, be-
neméritos, União das Misericórdias, Hierarquia 
Eclesiástica, Entidades Financiadoras/ Regu-
ladoras);

- 4 partes interessadas nos 5 centros sociais 
(CARPD, CRPDJAM, Lar de 3ª Idade, Casa da 
Criança e Centro Social em Macieira);

- 2 partes interessadas nos 6 serviços da 
área da saúde (Laboratório de Análises Clíni-
cas, UCCI, Imagiologia e Unidade de Saúde 
- Atendimento Permanente, Consultas de Es-
pecialidade e Cirurgia/Internamento).

Para esta avaliação foram usadas escalas aferidas previamente, tendo em consideração o público-alvo e a informação 
pretendida obter.
Analisados os resultados desta avaliação, constatou-se que a Instituição continua a agradar às várias partes interessa-
das, relativamente à prestação de serviços, cumprimento de compromissos e cumprimento da sua missão. Os valores 
médios de satisfação estiveram sempre situados entre o satisfeito e o Muito satisfeito.
Avaliado o triénio 2014-2016, é possível ver não só um aumento geral da satisfação das partes interessadas, mas tam-
bém a capacidade de empoderamento das mesmas, pelo crescimento e desenvolvimento de novas expectativas.
Estamos uma vez mais no caminho certo, e aproveitamos para agradecer a todos quantos participaram, assim como 
aqueles colaboradores que dinamizaram os serviços, apelando à participação e que nos ajudaram a construir amostras 
representativas e fidedignas.

TEsTEMunHO DO AuDITOR 
Exerço atividade como auditora há 14 anos, estando a trabalhar em sistemas de gestão da qualidade 
e segurança há cerca de 16 anos. Desenvolvo atividade profissional na Santa Casa de Misericórdia 
de Vila do Conde há cerca de 11 anos como Responsável pelo Gabinete de Qualidade, Ambiente e 
Segurança, tendo tido o privilégio de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da Instituição, 
assim como as constantes mudanças introduzidas, quer pela criação de novos serviços, novos de-
partamentos, assim como pela adaptação constante a normas, legislação e referenciais relevantes 
nas áreas core de atuação da Instituição, Social, Saúde e Hotelaria.
Uma das funções por mim exercida, além de coordenar as atividades desenvolvidas nas áreas da 
Qualidade, Ambiente, Segurança Alimentar e Higiene e Segurança no Trabalho, é realizar auditorias 
internas, como auditora coordenadora. 

Nestes anos e nesta ainda “pequena” carreira profissional tive oportunidade de acompanhar algumas transições de referenciais de gestão da quali-
dade, umas menos significativas do que outras, tendo contudo recentemente o privilégio de acompanhar a alteração/transição de dois referenciais 
de gestão da qualidade, que considero em muito enaltecer esta minha atividade profissional. 
Considero que os sistemas de gestão da qualidade estão agora mais perfeitos, mais dinâmicos e mais atrativos para as organizações. Também 
a predisposição dos profissionais é agora mais genuína, mais interessada e mais enquadrada no verdadeiro sentido da implementação dos refe-
renciais. 
Sinto atualmente no papel de auditor uma entrega profunda dos profissionais e uma vontade genuína de os mesmos serem confrontados com 
oportunidades de melhoria, o que reflete a mudança de paradigma do auditado, que no passado entendia a auditoria como um problema e que 
agora a vê como mais uma ferramenta de melhoria.

Odete Cunha (Auditora Interna)

Fig. 8 - Dra. Odete cunha

Ferramentas utilizadas no planeamento dos serviços
Estão já implementadas e consolidadas algumas ferramentas como o controlo dos planos de ação, a calendarização de 
reuniões e o macroplaneamento dos trabalhos que, embora sejam um recurso bem utilizado por todos, acabam por ser 
insuficientes para um acompanhamento mais pormenorizado pelo departamento.
Assim, após alguma pesquisa, começou a utilizar-se o gestor de tarefas AsAnA, plataforma online gratuita, que permite 
que os elementos de várias equipas trabalhem em rede e tenham conhecimento das tarefas e projetos que estão a ser 
desenvolvidos e em que estão envolvidos. 
Esta plataforma permite não só a priorização de tarefas e a atribuição de responsabilidades e prazos, mas também o avi-
so automático aos responsáveis das tarefas, de todas as tarefas que têm que desenvolver em determinado prazo, assim 
como daquelas tarefas em que os prazos não foram cumpridos. Permite ainda identificar todas as tarefas concluídas, o 
que leva a um maior controlo sobre o planeamento de trabalho definido.
Em poucos meses de utilização, podemos já dar um feedback positivo da utilização desta ferramenta, que veio, de forma 
inovadora, facilitar o planeamento e controlo dos processos e projetos não só do departamento, mas também dos centros 
e serviços que interagem de forma constante e contínua com o mesmo.



IncênDIOs FLOREsTAIs
PREvEnIR E cOnTROLAR
Portugal tem sido fustigado pelos incêndios florestais neste semestre de 2017, tendo sido noticiado que a maior parte 
destes ocorrem infelizmente por mão criminosa. Existe contudo uma parcela que surge por comportamentos negligen-
tes, que podem ser prevenidos com atitudes que cada um de nós pode privilegiar, seguindo algumas dicas e regras de 
segurança:
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nOTícIAs

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande a 17 
de Junho de 2017, no distrito de Leiria, provocou pelo 
menos 64 mortos e mais de 200 feridos. Quarenta e 
sete pessoas morreram a tentar fugir pela EN236. Foi 
um incêndio que consumiu 26 mil hectares da floresta, 
e que pela negativa fez história nos incêndios de que 
há memória, decorridos em Portugal.

E, se mesmo adotando todos estes comportamentos, passar por 
uma situação com um incêndio descontrolado à volta da sua casa, 
siga algumas regras de segurança:

EM cAsO DE IncênDIO
cOnTAcTE:

Crie uma faixa de proteção à volta da casa. O perímetro mínimo a 
assegurar deverá ser de 50 metros, calculados a partir da parede 
exterior da habitação.

Assegure-se que as árvores e os arbustos do seu jardim estão 
afastados 5 metros da casa e distanciados entre si no mínimo por 
4 metros. Faça regularmente a manutenção das copas, garantin-
do que as mesmas não se projetam sobre os telhados. Para ter 
maior segurança deve limpar os ramos das árvores até 4 metros 
acima do solo. Se a árvore tiver menos de 8 metros de altura, 
retire apenas a metade inferior (50% da árvore). 

Garanta que nos 10 metros à volta da casa não cresce vegetação 
muito inflamável, como silvas ou canas, limpando a vegetação ou 
solicitando ao proprietário para a limpar. Avise as autoridades se 
os proprietários dos terrenos vizinhos não colaborarem na limpe-
za das áreas circundantes à casa.

Se precisar trabalhar com combustíveis, evite os dias muito quen-
tes e as horas de maior calor.

Evite acumular lenhas, sobras de exploração florestal ou agríco-
la e substâncias inflamáveis (como gasóleo, petróleo, gasolina, 
solventes, entre outros) dentro da faixa de proteção. Mas se não 
tiver outro local para guardar esses materiais, acondicione-os em 
compartimentos isolados.

À volta da casa, mantenha uma faixa com 1 a 2 metros de pavi-
mento não inflamável (como cimento ou mosaico).

Assegure a limpeza periódica dos telhados e caleiras pois normal-
mente acumula-se aí erva e folhas secas. 

Caso tenha plantações, separe as culturas com barreiras corta-
-fogo (por exemplo, um caminho).

Caso esteja a trabalhar com ferramentas moto-manuais ou corta-
-matos, evite que toquem em pedras e metais, para evitar a pro-
jeção de faíscas.

Não faça fogo no interior das florestas ou nas zonas próximas.

Não deixe as crianças brincarem com fósforos ou isqueiros.

cOLAbORADOREs quE MARcAM A quALIDADE
Certificação da Formação
O primeiro semestre do ano de 2017 destacou-se pela positiva para o Departa-
mento de Recursos Humanos e Formação, dado ter sido alcançado o objetivo 
para a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde como entidade formadora, 
certificada pela DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Traba-
lho) para as áreas de Trabalho Social e Orientação; Serviço de Apoio a Crianças 
e Jovens; Segurança e Higiene no Trabalho. A candidatura foi elaborada e sub-
metida pelo Departamento de Recursos Humanos e Formação, com a colabo-
ração do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança e Departamento 
Jurídico, tendo sido a mesma aprovada a 1 de Junho de 2017. 

A formação é um processo que encontra instituído e consolidado há alguns anos na Instituição, a qual tem servido de base à ex-
pansão dos serviços, à própria sustentabilidade, melhoria contínua, incremento de cultura da qualidade institucional e qualidade 
dos serviços prestados aos diversos utentes/clientes. A obtenção da certificação permitiu o reconhecimento das boas práticas 
formativas já desenvolvidas; dos formadores qualificados que se dedicam e empenham na obtenção dos melhores resultados; 
dos próprios formandos que reconhecem a valorização da qualidade da formação obtida, assim como o reconhecimento do 
envolvimento e comprometimento da gestão do topo (direção geral e direção dos serviços) e de todas as outras partes interes-
sadas relevantes da Instituição. 

A certificação permitirá à Instituição valorizar os ativos profissionais, pois tem agora oportunidade de aumentar e diversificar a 
carga formativa certificada, abrangendo desta forma um maior número de colaboradores e suprindo em simultâneo um maior 
número de necessidades formativas dos profissionais. Este novo caminho que se abre irá assim permitir diminuir os atuais cons-
trangimentos no acesso à formação certificada financiada, que muito tem comprometido a execução dos planos de formação 
da Instituição. 

A formação profissional, tem sido perspetivada, ao longo dos anos, pelos colaboradores da Santa Casa como meio facilitador e 
impulsionador ao seu próprio desenvolvimento e valorização nos diferentes níveis do saber. A taxa de satisfação dos formandos/
colaboradores na formação desenvolvida na Instituição é muito satisfatória, fator este que se deve à aposta de formação “feita à 
medida”, adaptada às necessidades e aos contextos reais e práticas de trabalho. Esta taxa de satisfação também se reflete na 
avaliação da eficácia da formação, em que são percetíveis os ganhos/benefícios introduzidos com as ações de formação minis-
tradas. É contudo de salientar que estes ganhos também em muito espelham o empenho e qualidade dos formadores internos. 
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde tem investido numa rede de formadores internos, profissionais qualificados, 
com experiência e know-how, sendo um valor acrescentado na dinamização da “gestão do conhecimento”, dada a sua relação 
familiar com o o contexto profissional e os respetivos procedimentos de trabalho. 

Enquanto Responsável do Departamento de Recursos Humanos e Formação da Instituição sinto um enorme orgulho em fazer 
parte desta Grande Equipa - Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. A certificação só foi possível pelo envolvimento dos 
profissionais e do excelente trabalho em equipa desenvolvido, para que este processo formativo pudesse ter sido alcançado. 
O Departamento de Recursos Humanos e Formação irá continuar no caminho da melhoria contínua, apoiando e contribuindo 
para o fortalecimento da Missão e da Visão da Instituição, realizando a sua atividade formativa de forma rigorosa, contando para 
o efeito com a participação e envolvimento de todas as partes interessadas.

Cândida Carneiro 
Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos e Formação 

Fig. 9 - Dra. cândida carneiro
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Decorreu no dia 27 de Maio de 2017, a 4.ª edição do Fó-
rum de Segurança da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
do Conde. Foi um Fórum pela primeira vez aberto à Família, 
mais especificamente aos filhos dos colaboradores com ida-
des compreendidas entre os 3 e os 12 anos.
O tema selecionado foi “Trabalho seguro = Família Feliz”. 
A escolha deste tema foi influenciada pelo impacto e força 
das relações entre pais e filhos como contributo direto no 
bem-estar e segurança. Este Fórum objetivou, uma vez 
mais, de forma pedagógica, lúdica e divertida apelar ao for-
talecimento de relações importantes, como forte aliado do 
bem-estar e consequentemente do aumento e fortalecimen-
to da Segurança no Trabalho.
Estiveram presentes no Fórum 217 participantes, dos quais 
165 colaboradores e 62 crianças, além de 15 profissionais da 
Instituição que se voluntariaram para apoiar a organização e 
16 profissionais de entidades externas.
As atividades proporcionadas tiveram como objetivo mostrar 
aos participantes estratégias para promover o bem-estar e 
de como adotar comportamentos seguros. Esta orientação 
das atividades para o Fórum, pretendeu ajudar os participan-
tes a procurar o equilíbrio entre as várias dimensões da vida 
pessoal, promovendo a motivação, proatividade e felicidade. 
Para a concretização deste Fórum, foram envolvidos os vá-
rios centros da Instituição, e alguns colaboradores em parti-
cular, assim como vários parceiros Institucionais e não Insti-
tucionais, tendo sido possível financiar a sua organização.
Os espaços do Fórum foram cuidadosamente e deliciosa-
mente decorados com a colaboração dos Centros da Ins-
tituição e de alguns profissionais em particular, tendo sido 
divididos os espaços em 2 grandes áreas: Espaço Adultos 
e Espaço Crianças.

O Fórum teve início com uma pequena sessão de abertura, 
tendo contado com a ilustre presença do Sr. Provedor, Eng.º 
Arlindo Maia, moderada esta sessão pela Responsável de 
Segurança, na Instituição, Dra. Odete Cunha. Esta sessão foi 
usada para apelar à atenção dos participantes de todos os mo-
mentos que iriam ser proporcionados.

A abertura das atividades teve início com uma apresentação 
de ginástica psicofísica, conduzida pela Fisioterapeuta Ana 
Tróia, profissional da Instituição, que ministra aulas de forma 
gratuita e voluntária a profissionais da Instituição desde 2013.

As atividades estiveram disponibilizadas pelos vários espaços, 
decorados para o efeito, pelo Centro de Apoio e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência de Touguinha. Estes espaços 
compreenderam atividades gerais para adultos e crianças, ati-
vidades exclusivas a adultos, atividades para famílias e espa-
ços de divertimento para crianças.
As atividades de lazer disponibilizadas para adultos e crianças 
foram de escolha livre, e puderam ser repetidas as vezes que 
os participantes entenderam, tendo incluído estas atividades: 
massagens, o “cantinho da funcionalidade,” jogos populares e 
tradicionais, Zorb ball, lutadores de sumo, insufláveis e tam-
bém jogos orientados por profissionais das equipas educativas 
da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, dirigidos às 
faixas etárias entre os 3 e os 6 anos e os 7 e os 12 anos.

IV Fórum de Segurança

Fig. 10 - Entrada no recinto do Fórum

Fig. 11 - Sessão de abertura

Fig. 12 - Demonstração de Ginástica Psicofísica

Fig. 13 - Cantinho da Funcionalidade Fig. 14 - Espaço de massagem (Momento “Eu”) Fig. 15 - Jogos tradicionais

Nas atividades dirigidas exclusivamente a adultos realizou-se uma prova de peddy paper que contou com a participação de 54 
colaboradores, divididos por 9 grupos. Os grupos surpreenderam a Organização deste evento, pois tiveram a iniciativa de se vestir 
a rigor, fortalecendo assim a imagem e o espírito de equipa.

Fig. 22 - As Tonecas Fig. 23 - cRDL Fig. 24 - Os amigos do Leitão

Fig. 25 - Os Branquelas Fig. 26 - Os Imparáveis Fig. 27 - Os Poderosos

Fig. 28 - As Rlizes Fig. 29 - speed Race Fig. 30 - TGv’s

Fig. 16 - Badmington Fig. 17 - Insufláveis Fig. 18 - Zorb Ball

Fig. 19 - Espaço crianças dos 3 aos 6 anos Fig. 20 - Convívio entre colaboradores Fig. 21 - Espaço alimentação saudável



Outra das atividades que motivou rasgados elogios dos parti-
cipantes adultos, foi o Concerto Meditativo, proporcionado por 
um profissional especializado, Rui Cardoso da empresa Sentir 
Bem Estar terapias. Esta sessão teve o poder de proporcionar 
o relaxamento com o som de taças tibetanas, gongos e outros 
instrumentos musicais, ajudando a libertar o stress, potencian-
do a concentração, o relaxamento e a tranquilidade, aumen-
tando a autoestima e permitindo um reequilíbrio entre o corpo 
e a mente. 
Nesta atividade os participantes puderam experienciar algo 
novo e perceber os benefícios do som.
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Além de todas estas atividades estiveram disponíveis duas áre-
as de relaxamento, uma dirigida a crianças e outra a adultos. 
Estas áreas foram cuidadosamente decoradas pelo Centro de 
Reabilitação Professor Doutor Jorge Azevedo Maia, estando aí 
também disponíveis alimentos deliciosos e saudáveis prepa-
rados e confecionados pela Residencial rainha Dona Leonor, 
que ajudaram a tornar a tarde ainda mais agradável.

Fig. 40 - Concerto meditativo Fig. 41 e 42 - Rir em família e Capoeira

Fig. 43 - Espaço bem-estar adultos

Fig. 44 - Espaço bem estar crianças

O dia encerrou em grande com uma animada aula de Zumba, 
tendo mobilizado todos os presentes. De seguida fez-se a ses-
são de encerramento com a atribuição de prémios às equipas 
vencedoras do peddy paper e ao sorteio de prémios aos co-
laboradores e seus filhos, tendo sido distribuídos 18 prémios 
no total.

Fig. 46 e 47 - Premiados

Fig. 45 - Zumba

Fica desde já registado o nosso bEM HAJA E MuITO ObRIGADA a todos os parceiros formais
e informais que nos apoiaram e que superaram as nossas expectativas, assim como aos centros da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde que nos apoiaram e aqueles colaboradores da Instituição que de forma voluntária se 

mostraram incansáveis e nos ajudaram assim a tornar possível o sucesso deste evento.

Esta prova teve o arranque nas instalações da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde, tendo sido percorridos alguns 
espaços históricos relevantes em Vila do Conde. Foi uma prova 
que despertou os participantes para a atenção, para questões 
relacionadas com a Segurança no Trabalho, sem esquecer a 

Fig. 31 a 39 - Peddy Paper

parte cultural e histórica da Santa Casa de Misericórdia de Vila 
do Conde e da própria cidade VilaCondense.
Foi uma prova bem acolhida pelos participantes, tendo sido 
vivida com entretenimento, mas também com muito rigor e 
disciplina.

Já as atividades em Família: Capoeira e Terapia do Riso, fo-
ram dinamizadas por grupos de profissionais da área. Foram 
também estas duas iniciativas muito divertidas, que fomenta-
ram a inter-relação e boa disposição entre pais e filhos e entre 
profissionais, capacitando os presentes com estratégias para 
aumentar o bem estar e a boa disposição. 
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… na Instituição já existe um procedimento que ajuda os Centros e os ser-
viços a organizar a “biblioteca” da Gestão do Conhecimento?

Contámos consigo e com o seu contributo para o enriquecimento da base de dados 
de informação do seu Serviço/ Centro.

Esta atitude diferenciará no futuro o posicionamento e identidade única da cultura de qualidade desta Instituição!

Existe na Instituição, desde 2012 um procedimento de gestão da comu-
nicação, alargado no início deste ano à gestão do conhecimento. Este 
alargamento prendeu-se com a necessidade de dar resposta a uma das 
alterações introduzidas no referencial de Gestão da Qualidade NP EN ISO 
2015 sobre a gestão do conhecimento. Entendida a gestão do conhecimen-
to como o “cofre forte” de qualquer Organização, foi o momento certo de 
abraçar mais esta oportunidade e dar corpo a algo que, embora já existisse, 
assentava principalmente no conhecimento individualizado e específico de 
alguns profissionais.
Os recursos humanos são dos ativos mais relevantes de qualquer Organi-
zação, conjuntamente com o conhecimento que os mesmos possuem, fruto 
da experiência, do desenvolvimento profissional e/ou do conhecimento 
adquirido. Há, no entanto necessidade crescente de manter este conhecimento presente e disseminado na Instituição, 
criando assim a sua própria identidade e cultura de qualidade.
Para o efeito, foi desenvolvido um mapa de conhecimento, baseado numa das ferramentas da qualidade, a metodologia 
5W2H. Este mapa será o elo de ligação para a “biblioteca do conhecimento” do respetivo serviço/ centro. Para a dinami-
zação e enriquecimento deste mapa deverão ser promovidos pelos responsáveis dos serviços momentos de brainstor-
ming, ações de formação e de sensibilização, reuniões formais ou informais, seminários, fóruns, momentos de tomada 
de conhecimento, partilha de casos de estudo, entre outros meios considerados relevantes em cada serviço ou centro.

Gestão de Conhecimento
Prática de identificar, criar, gerir e partilhar 
todos os ativos de informação de uma organi-
zação, agregando valor à informação. A ges-
tão do conhecimento engloba um conjunto de 
processos que objetivam criar e desenvolver, 
reter e compartilhar conhecimento tácito e im-
plícito entre as pessoas de uma organização, 
tendo como objetivo a criação de ferramentas 
que auxiliem na disseminação destes conhe-
cimentos dentro da organização. Resumindo, 
a gestão do conhecimento trata da gestão do 
capital intelectual de uma organização.
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“A atividade que realizei foi relaxamento e considero que esta foi muito 
interessante e seria muito satisfatório que esta se repetisse mais vezes 
para o bem-estar do cuidador e do utente” 

“Obrigada pela oportunidade de poder trazer os filhotes para as atividades 
foi maravilhoso poder fazê-lo em família.” 

“Achei muito interessante o facto de haver uma atividade com os filhos. 
Adorei o espaço foi um dia muito divertido.”

Colaboradores CRDL

“Trabalho na SCMVC há uma década e, felizmente, tive oportunidade de 
participar em todos os Fóruns de Segurança promovidos pela Instituição.
Todas as edições têm apresentado como denominador comum a exímia 
organização, assente na transmissão de objetivos muito concretos, que 
se traduzem no desenvolvimento de ações/atividades lúdicas, mas perfei-
tamente orientadas.
De forma lúdica e didática, tenho a certeza que todos os participantes 
aprenderam e/ou recordaram conhecimentos e foi um elemento facilitador 
do encontro e partilha entre todos”.

Cátia Pires Ferreira (RLIS)“ Mais uma vez o fórum estava muito bem organizado. Um dos aspetos 
muito importantes foi a possibilidade dos colaboradores poderem trazer os 
seus filhos foi uma das maiores vantagens e com maior destaque deste 
fórum.
A atividade do peddy paper foi espetacular pela existência de uma boa re-
lação entre as equipas e o desafio  de serem postos à prova. O sentimento 
final é de querer mais desafios estimulantes e que sejam proporcionadas 
mais atividades que envolvam convívio e promovam o espirito de equipa. 
Parabéns”.

Colaboradores Lar de Terceira Idade 

“A atividade Fórum de Segurança foi uma iniciativa em que a imagiologia 
participou com muito gosto.
O facto de se ter realizado a um sábado permitiu a participação dos colabo-
radores deste sector, uma vez que neste dia os constrangimentos próprios 
do serviço sentem-se menos. O fim-de-semana é sempre sinónimo de re-
laxamento e por isso o espírito que se viveu durante a atividade foi precisa-
mente de descontração. O facto de podermos levar os filhos, as atividades 
com carácter lúdico foi também convidativo à participação. 
Estas iniciativas são importantes pois permitem que as pessoas se conhe-
çam melhor e se relacionem de forma mais descontraída, sem a pressão 
que o trabalho impõe. As atividades pensadas para a família também fo-
ram interessantes, fomentaram ainda mais o inter-relacionamento entre os 
colegas que, ali, naquele contexto, não são apenas funcionários/colegas 
de trabalho, são também amigos, pais e mães. Humaniza-se o local de 
trabalho. Outro exemplo de uma atividade que agradou aos colaborado-
res desta secção foi o peddy-paper, pois obrigou ao trabalho em equipa, 
à partilha de informação, ao diálogo, ao exercício físico e ao convívio. Foi 
uma ótima atividade! 
Os jogos tradicionais levam-nos sempre para um tempo onde não há me-
mória de stress, o espaço dedicado aos mais pequenos estava colorido, 
muito bem pensado permitiu às crianças conviver e divertirem-se. 
A organização do espaço convidava à participação, ao relaxamento, à 
boa disposição, faz-nos pensar que não é necessário muito investimento 
para se estar bem. A própria comida cumpriu também esta função: comida 
mais leve, saudável mas do agrado de todos, principalmente das crianças, 
permitiu-nos entrar num ambiente Zen – bem de acordo com o espírito do 
fórum. Viveu-se portanto um dia de muito boa disposição, com as pes-
soas relaxadas, empenhadas em participar nas atividades, que pelo seu 
carácter lúdico, nos fizeram esquecer que nos encontrávamos no local de 
trabalho. Falou-se de assuntos sérios, a segurança no contexto de traba-
lho, mas também do bem-estar da mente, que é um aspeto importante e o 
ponto de partida para o bem-estar físico. Quem está bem psicologicamente 
está mais concentrado, desempenha melhor as suas funções e portanto 
corre menos riscos.” Colaboradores Imagiologia Médica

“A Equipa da RLIS, o mais recente Serviço da SCMVC, teve oportunidade 
de, pela primeira de muitas vezes, participar no Fórum de Segurança. Inte-
gramos a atividade “Peddy Paper”. Foi espetacular. Realçamos o ambiente 
entre as equipas, de alguma (saudável) competição, em que as sinergias 
e o espírito de equipa foram, sem dúvida, potenciados e saíram vitoriosos, 
assim como, o interconhecimento entre colegas que trabalham nos diferen-
tes serviços e/ou Centros desta nossa casa. As provas foram todas muito 
bem pensadas e organizadas, nunca sendo descurado o cuidado, o zelo e 
a promoção da segurança.
Um grande bem-haja à organização…e ficamos a aguardar o próximo Fó-
rum de Segurança.
Um grande bem-haja à organização…e ficamos a aguardar o próximo Fó-
rum de Segurança”.

Colaboradoras RLIS

“A equipa do Laboratório considera o Fórum de Segurança uma excelente 
iniciativa, consciencializando os trabalhadores para a importância da segu-
rança e do bem-estar no trabalho.
Este convívio entre pais e filhos traduziu-se num excelente momento em 
família num contexto de trabalho; de facto, estes momentos devem ser 
potenciados, atendendo que a família e o trabalho são os aspetos que mais 
requerem o nosso tempo e dedicação.
Por fim, a equipa do Laboratório quer agradecer a todos os colaboradores 
que participaram na realização do IV Fórum de Segurança e que, desta for-
ma, nos proporcionaram momentos muito agradáveis. Ficamos a aguardar 
pelo próximo Fórum!”

Colaboradores Laboratório de Análises Clínicas

“Foi o primeiro ano que tivemos oportunidade de participar no Fórum de 
Segurança e Higiene no Trabalho. Foi bastante gratificante dar o nosso 
contributo nas atividades realizadas, dando a conhecer um bocadinho do 
que fazemos todos os dias.
A presença dos filhos foi muito importante, uma vez que de forma lúdica 
ficaram a conhecer o local de trabalho dos pais e tiveram oportunidade de 
conviver com os filhos de outros colaboradores.
Agradecemos o facto de realizarem o Fórum num sábado para que tivés-
semos oportunidade de participar.
Excelente iniciativa do departamento de Higiene e Segurança no Trabalho. 
Estas iniciativas servem para reforçar que trabalhar em equipa é importante 
bem como cuidar da nossa saúde física e mental. Iniciativas destas são 
bem-vindas no futuro.Parabéns pelo excelente trabalho.”

Colaboradores Clínica de Medicina Física e de Reabilitação

TEsTEMunHOs DOs PARTIcIPAnTEs DO Iv FóRuM DE sEGuRAnçA
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ATIvIDADEs PREvIsTAs DEcORRER nO 2.º sEMEsTRE DE 2017
- Elaboração do Relatório anual de acidentes de trabalho
- Tratamento estatístico dos inquéritos da área social e de saúde
- Medição de ruído ocupacional nos vários centros/ serviços
- Elaboração do plano de atividades para 2018
- Acompanhamento da elaboração do plano de atividades para 2018 dos centros sociais certificados e em certificação
- Revisão aos sistemas de gestão da qualidade implementados
- Elaboração dos planos de segurança e saúde
- Simplificação dos planos de higiene
- Formação em Higienização de Espaços e Equipamentos
- Acompanhamento do estudo da lavandaria central
- Acompanhamento de alteração de metodologias de Higienização no CARPD (Centro Piloto)

Participe! Envie o seu contributo para o e-mail qualidade.seguranca@scmvc.pt, com assunto NEWSLETTER.

EnvOLvIMEnTO E PARTIcIPAçãO

Para Si, que é colaborador na Instituição, não se esqueça...Participe!
 - Participe, utilizando a caixa de sugestões, reclamações e elogios
 - Participe nas ações de formação que vão sendo disponibilizadas
 - Participe, através da adesão ao preenchimento dos inquéritos
 - Informe-se com o seu responsável de como pode ajudar a enriquecer a “biblioteca de conhecimento” no seu serviço/centro
E acima de tudo envolva-se, procure as informações sobre a Instituição e sobre o funcionamento do seu serviço. 
Se tiver dúvidas sobre alguma informação, não se esqueça: TEM O DIREITO E O DEvER DE sER EscLAREcIDO!

PARTIcIPAçãO nO PLAnO AnuAL DE ATIvIDADEs
Já está em fase de elaboração o plano anual de atividades do seu serviço/ 
Centro. Participe, contribuindo com sugestões para o desenvolvimento do 
plano. Pode dar as suas sugestões diretamente aos responsáveis, ou colocar 
na caixa de sugestões do respetivo centro ou serviço.
Não se esqueça que para a melhoria contínua do seu serviço é essencial o 
seu contributo!


